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OBČINSKEMU SVETU OBČINE JEZERSKO  

 

ZADEVA: PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE JEZERSKO NA DAN 31.12.2018 

PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18)  

Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – 
ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)  

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)  

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 - ZUE) 

Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin 
(Uradni list RS, št. 106/13 in 94/14)  

Statut Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/17) 

PRIPRAVLJALEC: Marko Šifrar 

NAMEN: Sprejem 

PREDLAGATELJ: Župan Andrej Karničar 

POROČEVALEC: Marko Šifrar 

OBRAZLOŽITEV: 

 

93. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18) določa, da je konsolidirana premoženjska bilanca občine akt, v 
katerem se prikaže konsolidirano stanje premoženja občine po stanju na dan 
31.12.2018. Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna 
pripravijo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca v prihodnjem letu 
predložijo za finance pristojnemu organu občinske uprave, ki jo do 30. aprila v 
prihodnjem letu predloži na Ministrstvo za finance. Občina vključi v svojo 
premoženjsko bilanco tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov 
občinskega proračuna (zavodi) in neposrednih proračunskih uporabnikov 
(občine kot neposrednega uporabnika ter upravljavca enotnega zakladniškega 
računa). V prilogi vam podajamo dve premoženjski bilanci: - Občina Jezersko 
(kot neposredni uporabnik proračuna) – kot informacija občinskemu svetu, - 
Premoženjska bilanca občine (vključene tudi zavode) – v sprejem občinskemu 
svetu. Podlaga za sestavitev premoženjskih bilanc so bilance stanja, 
sestavljene v skladu z določbami Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list 
RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 
104/10, 104/11 in 86/16), Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 



30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) in Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju 
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 
34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 
75/17 in 82/18). Konsolidirana premoženjska bilanca je bila pripravljena v 
skladu s 6. odstavkom 9. člena Pravilnika o pripravi konsolidirane 
premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 106/13 in 94/14), po 
katerih posredni uporabnik občinskega proračuna, ki ima več ustanoviteljev, 
pripravi eno premoženjsko bilanco posrednega uporabnika proračuna (in ne 
več delnih premoženjskih bilanc), ki se vključi v skupno premoženjsko bilanco 
občine, kjer je njegov sedež. Premoženjska bilanca Občine Jezersko je 
sestavljena kot zbirna bilanca iz podatkov:  

- Občina Jezersko (kot neposredni uporabnik),  
- Občina Jezersko – upravljanje sistema EZR. 

 
PRILOGE: Premoženjska bilanca Občine Jezersko na dan 31.12.2018 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Jezersko sprejme skupno premoženjsko bilanco Občine 
Jezersko na dan 31.12.2018. 

 
 
Župan Občine Jezersko 
Andrej Karničar  

  



PREDLOG 
Občinski svet Občine Jezersko je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 
71/17 in 21/18 – popr.), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o računovodstvu 
(Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06 - ZUE), Pravilnika o pripravi konsolidirane 
premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 106/13 in 94/14) in Statuta Občine Jezersko 
(Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/17) na __. redni seji dne __ sprejel naslednji 
 

S K L E P 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Jezersko potrjuje premoženjsko bilanco Občine Jezersko na dan 31.12.2018 
 

 
2. člen 

Ta sklep se objavi  v Uradnem vestniku Občine Jezersko. 
 
Št. ….         Andrej Karničar 
Zg. Jezersko, dne…..       župan 


